บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป (Executive Summary)
ข้อมูลสรุปสาคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และหนังสือชี้ชวน ซึ่ง
เป็นเพียงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
(“บริษัทฯ”) ดังนั้นผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้จากผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และบริษัทฯ หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนที่
บริษัทฯ ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website ของสานักงาน ก.ล.ต.
ข้อมูลสรุปสาคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย: [●])
ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย
: บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ
: การลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักคือ การพัฒนาและ
ประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเวียดนาม ซึ่ง
ปัจจุบัน ดาเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อย 2 บริษัท คือบริษัท Amata (Vietnam) Joint
Stock Company (“อมตะ เวียดนาม”) โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 89.99
ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว และ Amata City Long Thanh Joint Stock
Company ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลาดับ
จานวนหุ้นที่เสนอขาย
: ไม่เกิน 166,370,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 17.79 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและ
เรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนครั้งนี้
สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
: เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
ประมาณ [●] ล้านหุ้น
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป
ประมาณ [●] ล้านหุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ประมาณ [●] ล้านหุ้น
รวมทั้งหมด
ประมาณ [●] ล้านหุ้น
เงื่อนไขในการจัดจาหน่าย :  รับประกันการจัดจาหน่าย (Firm Underwriting)
 ไม่รับประกันการจัดจาหน่าย (Best Effort)
(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิม่ เติม “ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หลักทรัพย์”)
ราคาเสนอขายต่อประชาชน : [●] บาทต่อหุ้น มูลค่าการเสนอขาย : [●] บาท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพในช่วง 90 วันก่อนหน้า  ไม่มี
 มี
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มูลค่าที่ตราไว้ (par)
: 0.50 บาทต่อหุ้น
มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value) : 2.61 บาทต่อหุ้น (ตามมูลค่าส่วนของผูถ้ ือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 หาร
ด้วยจานวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 จานวน 768,630,000 หุ้น)
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขาย : การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ได้ทาโดย
การสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสารวจปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุน
ประเภทสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ที่เท่ากับหุ้นละ [●] บาท คิดเป็น
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings ratio: P/E ratio) ประมาณ [●] เท่า โดยคานวณจากกาไร
สุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ [●] ถึง [●]) หารด้วยจานวนหุ้นสามัญทั้งหมด [●] หุ้น (Fully
diluted) ซึ่งมีค่าเท่ากับ [●] บาทต่อหุ้น ทั้งนี้หากเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย P/E ratio ของบริษัทจดทะเบียนที่ดาเนิน
ธุรกิจเดียวกันในหมวด [●] ที่มีค่าเท่ากับ [●] เท่า
สัดส่วนหุ้นของ “ผูม้ ีสว่ นร่วมในการบริหาร” ที่ไม่ติด silent period : จานวน [●] หุ้น คิดเป็นร้อยละ [●] ของ
จานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษทั ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในครั้งนี้
ตลาดรอง :
 SET
 MAI
หมวดธุรกิจ (sector): [●]
เกณฑ์เข้าจดทะเบียน :  Profit Test Market Capitalization Test
วัตถุประสงค์การใช้เงิน: ขยายโครงการและใช้หมุนเวียน นโยบายการจ่ายเงินปันผล:
สาหรับการดาเนินงานของบริษัทฯ จานวน [●] ล้านบาท บมจ. อมตะ วีเอ็น
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปัน ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไร
และ[●] ล้านบาท รวมทั้งสิ้น [●] ล้านบาท
สุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย อย่างไร
ก็ดี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงิ นปันผล
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การ
ดารงเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต หรือเพื่อจ่ายชาระคืนเงิน
กู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ
Amata (Vietnam) Joint Stock Company และ Amata
City Long Thanh Joint Stock Company (บริษัทย่อย)
อมตะ เวียดนาม จะจ่ ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสารองตามกฎหมาย
ตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การตามมาตรฐานการบั ญ ชี
เวี ย ดนามของ อมตะ เวี ย ดนาม ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก Amata
City Long Thanh Joint Stock Company เป็นบริษัทที่
เพิ่ ง จั ด ตั้ ง จึ ง ยั ง ไม่ ก ารก าหนดนโยบายการจ่ า ยปั น ผล
อย่ า งไรก็ ดี คณะกรรมการบริ ษั ท ของอมตะ เวี ย ดนาม
และ/หรือผู้ถือหุ้นของอมตะ เวียดนาม จะพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลโดยพิจารณาตามความเหมาะสมของสภาพธุรกิจ
เช่น พิจารณาจากแผนการลงทุนในการขยายกิจการของ
บริษัทย่อย เป็นต้น นอกจากนี้ กฎหมายประเทศเวียดนาม
ก าหนดให้ บ ริ ษั ท เวี ย ดนามสามารถจ่ า ยเงิ น ปั น ผลเป็ น
ทรั พ ย์ สิ น อื่ น นอกจากเงิ น สดหรื อ หุ้ น ได้ แตกต่ า งจาก
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กฎหมายประเทศไทยที่ก าหนดให้บ ริษัท จ่า ยเงิ นปั นผล
เป็นเงินสดหรือหุ้นเท่านั้น อย่างไรก็ดี การจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทย่อย ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง
บริ ษั ท ฯ ในฐานะผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ที่ มี อ านาจควบคุ ม อมตะ
เวียดนาม ไม่มีนโยบายให้ บริษัทย่อย จ่ายเงินปันผลเป็น
ทรัพย์สินอื่นๆ นอกจากเงินสดหรือหุ้น เว้นแต่จะพิจารณา
แล้วเห็นถึงความจาเป็น
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “อมตะ วีเอ็น”) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม
2555 ในรูปบริษัทมหาชนจากัด มีวัตถุประสงค์เพื่อการประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดย
มีธุรกิจหลักคือ การพัฒนาและประกอบกิจการนิคมอุตสาหกรรมและกิจการที่เกีย่ วเนื่องในประเทศเวียดนาม ซึ่งดาเนิน
ธุรกิจโดยบริษัทย่อย ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 467,500,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนชาระแล้ว 384,315,000
บาท และมีการลงทุนในบริษัทย่อย 2 บริษัท คือ Amata (Vietnam) Joint Stock Company (“อมตะ เวียดนาม”) ใน
สัดส่วนร้อยละ 89.99 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชาระแล้ว และ Amata City Long Thanh Joint Stock Company
(“Amata City Long Thanh”) โดยเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35
และร้อยละ 65 ตามลาดับ
อมตะ เวียดนาม ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2537 โดยจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเวียดนามในรูปแบบ
ของบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 17,000,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อประกอบ
ธุรกิจการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเมืองเบียนหัว ภายใต้ชื่อนิคม Amata City (Bien Hoa) โดยเป็นการร่วมทุน
ระหว่างกลุ่มนักลงทุนไทยซึ่งประกอบด้วย บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) (“อมตะ คอร์ป”) เป็นผู้ถือหุ้น
หลักในสัดส่วนร้อยละ 55.30 และพันธมิตรทางธุรกิจของ อมตะ คอร์ป รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 14.70 (“กลุ่มนักลงทุน
ไทย”) และ Sonadezi Corporation (“Sonadezi”) ในสัดส่วนร้อยละ 30.00 ทั้งนี้ Sonadezi เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งถูกจัดตั้ง
ขึ้นโดยมติของ People’s Committee of Dong Nai Province โดย Sonadezi ประกอบธุรกิจหลักคือการลงทุนในธุรกิจ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดดองไน ประเทศเวียดนาม รวมถึงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม และการพัฒนาที่ดิน
เพื่อที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ Sonadezi ยังมีการลงทุนในการผลิตและจาหน่ายน้าประปาในจังหวัดดองไน รวมถึงบริการ
อื่นๆ เช่น การบริหารท่าเรือ และการบริหารจัดการของเสีย เป็นต้น
ต่อมา อมตะ เวียดนาม ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีการซื้อขายหุ้นระหว่าง อมตะ คอร์ป และกลุ่มนักลงทุน
ไทยบางกลุ่ม และในปี 2552 อมตะ เวียดนาม ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 17,000,000 เหรียญสหรัฐ เป็น 20,400,000
เหรียญสหรัฐ เพื่อขยายไปดาเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อการพาณิชย์และที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ด้านหน้าของนิคม
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ในเดือนกันยายน ปี 2555 อมตะ เวียดนาม ได้ทาการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยการทา Share
Swap จึ งส่ งผลให้ บริ ษัท ฯ กลายเป็น ผู้ถื อหุ้น ใหญ่ข อง อมตะ เวีย ดนาม โดยถื อหุ้ นทั้ง หมดร้ อยละ 69.99 และ
ขณะเดียวกัน อมตะ คอร์ป และบริษัทย่อย และกลุ่มนักลงทุนไทยนั้นกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แทน นอกจากนี้
อมตะ คอร์ปได้เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดที่อมตะ วอเตอร์ ถืออยู่ในบริษัทฯ ภายหลังจากการทา Share Swap นอกจากนี้
อมตะ เอเชีย ได้ทาการขายหุ้นที่ถือในบริษัทฯ จานวนร้อยละ 1.50 ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของอมตะ
คอร์ป บริษัทฯ และอมตะ เวียดนาม เพื่อเป็นการแรงจูงใจในการทางาน ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างและการขาย
หุ้นของอมตะ เอเชียแล้ว จึงมีผลให้ อมตะ คอร์ป และอมตะ เอเชีย ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมร้อยละ 88.33 กลุ่มนักลงทุน
ไทยถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 10.17 และกลุ่มกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของอมตะ คอร์ป บริษัทฯ และ
ส่วนที่ 1 หน้า 3

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

อมตะ เวียดนาม ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนร้อยละ 1.50

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั ฯ อมตะ เวียดนาม และ Amata City Long Thanh
อมตะ เวียดนาม ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม โดยบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจาก Dong Nai
Industrial Zone Authority (DIZA) ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับดูแลนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดดองไน ให้ดาเนินการ
ประกอบธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม บนพื้นที่โครงการรวมทั้งสิ้น 700 เฮกตาร์ หรือ 4,375 ไร่ โดยใช้ชื่อโครงการว่า
“Amata City (Bien Hoa)” ตั้งอยู่ใกล้สี่แยกทางหลวงสาย 1 และสาย 15 ตาบลลองบินห์ เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน
ประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ทางหลวงสาย 1 เป็นทางหลวงสายหลักของประเทศเวียดนามซึ่งเชือ่ มระหว่างใต้สุดจนถึงเหนือ
สุดของประเทศ และตัดผ่านเมืองสาคัญต่างๆ เช่น นครโฮจิมินห์ เมืองเบียนหัว และกรุงฮานอย ในขณะที่ทางหลวงสาย
15 เป็นทางหลวงซึ่งไปเชื่อมกับทางหลวงสาย 51 ซึ่งเชื่อมตรงไปสู่ท่าเรือ Cai Mep และท่าเรือ Vung Tau ซึ่งเป็น
ท่าเรือน้าลึกที่สาคัญของประเทศเวียดนาม
อมตะ เวียดนาม ได้รับการจัดสรรที่ดินเช่าจาก Dong Nai Industrial Zone Authority (DIZA) เป็นระยะเวลา 50 ปี
เพื่อให้ อมตะ เวียดนาม ดาเนินการพัฒนาที่ดินพร้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค รวมถึงสิ่งอานวย
ความสะดวกเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนตั้งโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมของอมตะ เวียดนาม ทั้งนี้
อมตะ เวียดนาม มีการให้บริการทั้งการให้เช่าที่ดินที่พัฒนาแล้วเสร็จเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามา
ลงทุนสร้างโรงงาน และการพัฒนาโรงงานสาเร็จรูปเพื่อขายและให้เช่าสาหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความรวดเร็วและ
สะดวกสบาย หรือมิต้องการใช้เงินลงทุนที่สูงในการลงทุนในที่ดินและโรงงานในระยะแรก
นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม ยังได้รับอนุมัติจาก People’s Committee of Dong Nai Province ซึ่งเป็นหน่วยงานกากับ
ดูแลจังหวัดดองไน ให้ประกอบธุรกิจการพัฒนาที่ดินเพื่อจัดสรรให้แก่โครงการพาณิชยกรรมและโครงการที่อยู่อาศัย
เพื่อให้เช่า ในพื้นที่ 19.1 เฮกตาร์ จากพื้นที่โครงการรวม 700 เฮกตาร์ โดยใช้ชื่อโครงการว่ า Amata Commercial
Complex ซึ่งที่ดินที่ อมตะ เวียดนาม ได้จัดสรรไว้สาหรับเขตพาณิชยกรรมและเขตที่อยู่อาศัยนั้น อยู่บริเวณทางเข้า
นิคม Amata Ciy (Bien Hoa) โดยอยู่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข 1 นอกจากนี้ อมตะ เวียดนาม ยังได้มีการสร้าง
ส่วนที่ 1 หน้า 4

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

อาคารสานักงานในพื้นที่ของ Amata Commercial Complex เพื่อประกอบธุรกิจอาคารสานักงานให้เช่าเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอีกทางหนึ่ง โดยโครงการ Amata Commercial Complex นี้คิดเป็นพื้นที่รวมให้เช่าทั้งสิ้น
130,730 ตารางเมตร (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 2.1 เรื่องลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย)
Amata City Long Thanh จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 118,542.3 ล้านด่ง ซึ่งเป็นการ
ร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ และ อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35 และร้อยละ 65 ตามลาดับ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมและโครงการพาณิชยกรรมภายใต้ชื่อ Amata City Long Thanh ใน
เมือง Long Thanh จังหวัดดองไน ซึ่งประกอบด้วยโครงการ High Tech Industrial Park บนพื้นที่ประมาณ 410.3
เฮกตาร์ หรือ 2,564 ไร่ และโครงการ Service Township บนพื้นที่ประมาณ 122.4 เฮกตาร์ หรือ 765 ไร่ ทั้งนี้ ใน
ปัจจุบันโครงการทั้งสองอยู่ในระหว่างกระบวนการเวนคืนที่ดินจากรัฐบาลและพัฒนาสาธารณูปโภค (รายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 6)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษทั ฯ ก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน สรุปได้ดังนี้
ลาดับ

ผู้ถือหุ้น

1
1.1
1.2
1.3
2
3
3.1
3.2
3.3
4
5
6
7
8
9
10
11

กลุ่มอมตะ
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
บริษัท อมตะ เอเซีย จากัด1/
นางสมหทัย พานิชชีวะ2/
บริษัท อี.ซี.ไอ. กรุ๊ป จากัด
กลุ่มสหพัฒน์
บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)3/
บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) 3/
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) 3/
Mr. Harald Link
นายอนุกรณ์ เวชไพศาลพิพัฒน์
Dr. Lin Wei Tong
Dr. Huynh Ngoc Phien
Ms. Tue Anh Huynh Ngoc
นางสาวเด่นดาว โกมลเมศ
นางสาวปิยนันท์ จรัญรัตนศรี
อื่นๆ
รวม
ประชาชนทั่วไป
รวม หลังการเสนอขาย
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ก่อนการเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน
จานวนหุ้น ร้อยละ
681,714,580
88.69
340,378,360
44.28
338,530,220
44.04
2,800,000
0.36
23,058,080
3.00
23,058,000
3.00
7,686,000
1.00
7,686,000
1.00
7,686,000
1.00
7,686,000
1.00
7,686,000
1.00
7,686,000
1.00
6,249,760
0.81
2,080,000
0.27
1,668,400
0.22
1,317,580
0.17
6,559,600
0.85
768,630,000 100.00
768,630,000 100.00

หลังการเสนอขายหุ้น
ต่อประชาชน
จานวนหุ้น ร้อยละ
681,714,580
72.91
340,378,360
36.40
338,530,220
36.21
2,800,000
0.30
23,058,080
2.47
23,058,000
2.47
7,686,000
0.82
7,686,000
0.82
7,686,000
0.82
7,686,000
0.82
7,686,000
0.82
7,686,000
0.82
6,249,760
0.67
2,080,000
0.22
1,668,400
0.18
1,317,580
0.14
6,559,600
0.70
768,630,000
82.21
166,370,000
17.79
935,000,000 100.00

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: 1/ บริษัท อมตะ เอเซีย จากัด (ชื่อเดิม บริษัท อมตะ ฮ่องกง จากัด) เป็นบริษัทย่อยที่ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100
2/ นางสมหะทัย พานิชชีวะเป็นน้องสาวของนายวิกรม กรมดิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน
จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
3/ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) และ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) เป็นบริษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดยบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุน้
ใหญ่ของบริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน)

Amata (Vietnam) Joint Stock Company (บริษัทย่อย)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ อมตะ เวียดนาม สามารถสรุปได้ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
1. บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
2. Sonadezi Corporation
3. บริษัท อมตะ วอเตอร์ จากัด
รวม

จานวนหุ้น
32,939,576
3,659,964
100
36,599,640

ร้อยละ
89.9997**
10.000
0.0003*
100.00

หมายเหตุ: *ตามกฎหมายเวียดนาม นิติบุคคลที่เป็น Joint Stock Company จะต้องมีผู้ถอื หุ้นขัน้ ต่าสามราย
**บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นในอมตะ เวียดนามเพิ่มจาก Sonadezi ในสัดส่วนร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว ในเดือ น
พฤษภาคม 2558 ซึ่งทาให้ปัจจุบันบริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนร้อยละ 90 ของทุนจดทะเบียนที่
ชาระแล้ว

Amata City Long Thanh Joint Stock Company (บริษัทย่อย)
ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ Amata City Long Thanh สามารถสรุปได้ดงั นี้
ผู้ถือหุ้น
1. บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)
2. Amata (Vietnam) Joint Stock Company
3. นางสมหะทัย พานิชชีวะ
รวม

จานวนหุ้น

หมายเหตุ: ตามกฎหมายเวียดนาม นิติบุคคลที่เป็น Joint Stock Company จะต้องมีผู้ถอื หุ้นขัน้ ต่าสามราย

ส่วนที่ 1 หน้า 6

ร้อยละ
34.99975
65.00
0.00025
100.00

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท
บมจ. อมตะ วีเอ็น
ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายกัมพล ตติยกวี
Dr. Huynh Ngoc Phien
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม
นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์
Mr Do Ngoc Son
นางอัจฉรีย์ วิเศษศิริ
Mr. Mats Anders Lundqvist

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: นายกัมพล ตติยกวี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557
แทนนายชูชาติ สายถิ่น ที่ลาออกจากตาแหน่ง
นายสุรินทร์ พิศสุวรรณ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 11
สิงหาคม 2558 แทนนายวิกรม กรมดิษฐ์ ที่ลาออกจากตาแหน่ง

Amata (Vietnam) Joint Stock Company
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจานวน 9 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รายชื่อ
Dr. Huynh Ngoc Phien*
Mr. Chu Thanh Son
Mr. Nguyen Minh Huy
Ms. Pham Thi Thanh Huong
Mr. Do Ngoc Son*
นางสมหะทัย พานิชชีวะ*
นายกัมพล ตติยกวี*
ศ.ดร. วรภัทร โตธนะเกษม*
นางสาวทรงโฉม ตั้งนวพันธ์*

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

*

เป็ น กรรมการจาก อมตะ วี เ อ็ น และซึ่ ง ถู ก แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ข้ า ไปด ารงต าแหน่ ง กรรมการใน อมตะ เวี ย ดนาม ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 และ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 7
สิงหาคม 2557
** นายอนุชา สิหนาทกถากุล ลาออกจากการเป็นกรรมการของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2558

Amata City Long Thanh Joint Stock Company
ปัจจุบันบริษัทฯ อยูใ่ นระหว่างพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ขอบเขตอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นโยบายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับปรุงนโยบายการกากับดูแลบริษัทย่อย
ของบริษทั ฯ ให้เหมาะสม
ส่วนที่ 1 หน้า 7
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สรุปปัจจัยความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ
1.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศเวียดนาม
1.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ
1.3 ความเสี่ยงจากการเป็นบริษทั ทีป่ ระกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุน้ ในบริษัทอื่น
1.4 ความเสี่ยงจากการมาตรฐานบัญชีทแี่ ตกต่างกันต่อการจ่ายเงินปันผล
1.5 ความเสี่ยงเกีย่ วกับการจัดหาที่ดินเพื่อให้เช่าระยะยาว
1.6 ความเสี่ยงเกีย่ วกับการจัดหาที่ดินเพื่อให้เช่าระยะยาว
1.7 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
1.8 ความเสี่ยงจากการทีใ่ บรับรองการลงทุน (Investment Certificate) หมดอายุ
2. ความเสี่ยงเกีย่ วกับการบริหารงานของบริษทั ฯ และ อมตะ เวียดนาม
2.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษทั ฯ ไม่มีอานาจควบคุมเบ็ดเสร็จในอมตะ เวียดนาม
2.2 ความเสี่ยงจากกลุม่ ผู้ถือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมบริษทั ฯ
3. ความเสี่ยงเกี่ยวกับหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
3.1 ความเสี่ยงจากการนาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
3.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญของบริษทั ฯ
3.3 ความเสี่ยงจากผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินจากการเสนอขายหลักทรัพย์
3.4 ผลกระทบทีม่ ีต่ออมตะ คอร์ปจากการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
(รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.2 หัวข้อที่ 3 เรื่องปัจจัยความเสีย่ ง)
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สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และ 6 เดือนแรก ปี 2558
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
31 ธ.ค.
30 มิ.ย.
2555
2556
2557
2558
รายการ
พันบาท พันบาท พันบาท พันบาท
สินทรัพย์รวม
2,260,116 2,618,991 2,713,329 2,927,010
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
896,048 491,312 372,789 476,720
เงินลงทุนชั่วคราว-เงินฝากสถาบันการเงิน
248,356 822,999 975,901 286,750
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
358,229 496,373 502,823 491,237
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
91,759
91,759
91,759
91,759
หนี้สินรวม
473,300 533,496 516,919 923,682
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
1,786,816 2,085,495 2,196,411 2,003,328
รายได้รวม
685,167 723,075 682,824 458,105
รวมค่าใช้จ่าย
310,101 425,330 438,129 249,895
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
375,066 297,745 244,695 208,210
กาไรสาหรับงวด
282,828 257,202 186,563 162,639
กาไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
199,464 173,059 124,410 108,365
กาไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย
83,364
84,143
62,153
54,274
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) เฉพาะส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
0.26
0.23
0.16
0.14
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (ร้อยละ)
54.74
41.18
35.84
45.45
อัตรากาไรสุทธิ (ร้อยละ)
41.28
35.57
27.32
35.50
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
15.83
12.33
8.49
16.24
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)
12.51
9.82
6.88
11.11
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.26
0.26
0.24
0.46
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สัดส่วนรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ตามมาตรฐาน IFRS ในเงินสกุลบาท ตั้งแต่ปี 2555-2557 สามารถสรุปได้ดังนี้
สาหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2555
พันบาท

ร้อยละ

พันบาท

ร้อยละ

31 ธ.ค. 2557
พันบาท

ร้อยละ

รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าและบริการ

305,283
261,606

44.6
38.2

329,694
308,958

45.6
42.7

229,030
367,968

33.5
11.9

ดอกเบี้ยรับ

116,077

16.9

82,092

11.4

80,979

0.1

8

0.0

1,326

0.2

490

0.6

2,193

0.3

1,006

0.1

4,358

33.5

685,167

100.0

723,076

100.0

682,825

100.0

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รายได้รวม

โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ตามมาตรฐาน IFRS ในเงินสกุลบาท สาหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดปี 2557-2558 สามารถ
สรุปได้ดังนี้
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่
30 มิ.ย. 2557
พันบาท
ร้อยละ
รายได้
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
รายได้อื่น
รายได้รวม

79,309
179,142
40,642
457
21,862
321,682

24.65
55.77
12.63
0.14
6.80
100.00

30 มิ.ย. 2558
พันบาท
ร้อยละ
208,324
193,044
24,275
1,047
31,415
458,105

45.48
42.14
5.30
0.23
6.86
100.00

คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับงวดปี 2555 2556 และ 2557
อมตะ เวี ย ดนาม ประกอบธุ ร กิ จ พั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมในประเทศเวี ย ดนาม โดยนิ ค มอุ ต สาหกรรมของอมตะ
เวียดนาม คือนิคม Amata City (Bien Hoa) เมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์สาหรับการตั้ง
โรงงานอุตสาหกรรม โดยอมตะ เวียดนามเป็นผู้ประกอบการนิคมในระดับสากล นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาประเทศ
เวียดนาม โดยเฉพาะเมืองเบียนหัว จังหวัดดองไน ยังถือเป็นสถานที่เหมาะสมดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาตั้ง
ฐานการผลิต จากปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ อมตะ เวียดนามมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
การดาเนินงานที่ผ่านมาของอมตะ เวียดนามตั้งแต่เริ่มโครงการมีการพัฒนาพื้นที่สาหรับอุตสาหกรรมเป็นเฟสๆ ทั้งนี้
อมตะ เวียดนามจะไม่ได้พัฒนาพื้น ที่ทั้งหมดที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลในคราวเดียว แต่จะมีการวางแผนการพัฒนาใน
เฟสใหม่ตามแผนการขายในแต่ละช่วง โดยขั้นตอนในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ในแต่ละเฟสจะประกอบไปด้วยการขอ
ใบอนุญาต การเวนคืนที่ดินหากมีการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ หลังจากนั้นจึงเริ่มพัฒนาพื้นที่และสาธารณูปโภคเพื่อ
ขายให้กับลูกค้า ในอดีตที่ผ่านมามีอุปสรรคในบ้างครั้งในการเวนคืนที่ดินทาให้ต้องมีการตกลงกับรัฐบาลในการขอพื้นที่
ชดเชยส่วนที่ไม่สามารถเวนคืนได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาพื้นที่ใหม่ในบางครั้ง นอกจากนี้เนื่องจากใน
บริเวณรอบเมืองเบียนหัวนิคมอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับ อมตะ เวียดนาม ส่วนใหญ่ได้จาหน่าย
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พื้นที่หมดแล้ว ทาให้พื้นที่ของ อมตะ เวียดนามเป็นที่ต้องการและทาให้ราคาขายมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อมตะ เวียดนามจึงมีการบริหารพื้นที่ที่มีจานวนจากัดเพื่อตอบสนองความต้อ งการของลูกค้ารวมไปถึงเพื่อให้จาหน่าย
พื้นที่ได้ในราคาที่สูงสุด ในส่วนของพื้นที่เชิงพาณิชย์จะถูกพัฒนาหลังจากที่เริ่มมีการขายพื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมแล้ว
โดยเริ่มมีการขายพื้นที่เชิงพาณิชย์ในปี 2553 ลักษณะการขายพื้นเชิงพาณิชย์จะคล้ายกับพื้นที่อุตสาหกรรมคือขาย
ที่ดินเพื่อให้ผู้ประกอบการแต่ละด้ านเข้ามาพัฒนาพื้นที่เอง โดยอมตะ เวียดนามจะเป็นผู้กาหนดว่าแต่ละพื้นที่จะให้
ประโยชน์ในรูปแบบใด มีเพียงอาคารสานักงานเท่านั้นที่อมตะ เวียดนามเป็นผู้พัฒนาเองเพื่อให้ลูกค้าเช่า
ทั้ ง นี้ รายได้ ห ลั ก ของอมตะ เวี ย ดนาม ประกอบไปด้ ว ยรายได้ จ ากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซึ่ ง ได้ แ ก่ พื้ น ที่ เ พื่ อ
อุตสาหกรรม และพื้นที่เชิงพาณิชย์ รายได้ค่าเช่า ซึ่งได้แก่การให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป การให้เช่าอาคารสานักงาน และ
รายได้ค่าบริการ ซึ่งได้แก่ค่าบริหารจัดการ และค่าสาธารณูปโภค ทั้งนีร้ ายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ซงึ่ เป็นรายได้
จากการให้เช่าพื้นที่ระยะยาซึ่งเทียบเท่ากับขายขาดพื้นที่ให้กับลูกค้าเพื่อนาไปก่อสร้างโรงงานหรือโครงการ จะแปรผัน
ตามความต้องการของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยการที่ผู้ประกอบการเหล่านี้จะเข้ามาลงทุนตั้ง
ฐานการผลิต ในประเทศเวี ย ดนาม จะขึ้น อยู่ กั บปั จ จัย ในหลายๆ ด้า น เช่น สภาพเศรษฐกิจ ของเวี ย ดนาม สภาพ
เศรษฐกิจของโลก การส่งเสริมการลงทุน และต้นทุนด้านแรงงานและสาธารณูปโภคพื้นฐาน เป็นต้น ซึ่งนอกจากปัจจัย
ดังกล่าวแล้ว แผนการขายอสังหาริมทรัพย์และการสร้างโรงงานสาเร็จรูปให้เช่า ยังขึ้นอยู่กับแผนการพัฒนาพื้นที่ของ
อมตะ เวียดนาม อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายได้ค่าเช่าโรงงานสาเร็จรูปและอาคารสานักงานซึ่งจะถูกเรียก
เก็บเป็นรายเดือนตามระยะเวลาการเช่า ที่ระบุในสัญญาเช่า และค่าบริการนั้นยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก
จานวนผู้ประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น กอปรกับแนวโน้มค่าเช่าและค่าบริการที่ปรับสูงขึ้น
สาหรับงวดปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม 685.17 ล้านบาท 723.08 ล้านบาท และ 682.82 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของลูกค้าในพื้นที่เพื่อการ
อุตสาหกรรมและพื้นที่เชิงพาณิชย์ ในขณะที่รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา
ซึ่งเป็นผลมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งส่งผลต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม กอปรกับ การที่ปริมาณ
ขายของพื้นที่เพื่ออุตสาหรรมที่ลดลงมาก อันเป็นผลมาจากความล่าช้าในการขอใบอนุญาตและพัฒนาพื้นที่ บริษัทฯจึง
ไม่ได้มีการทาตลาดในเชิงรุก
ทั้งนีอ้ ัตรากาไรขั้นต้นของบริษัทฯ สาหรับงวดปีบัญชี 2555 2556 และ 2557 เท่ากับร้อยละ 59.4 ร้อยละ 54.6 และร้อย
ละ 41.4 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ ตามลาดับ และมีกาไรสุทธิ เท่ากับ
284.95 ล้านบาท 257.20 ล้านบาท และ 186.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 41.3 ร้อยละ 35.6 และ
ร้อยละ 27.3 ตามลาดับ อัตรากาไรขั้นต้นของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่ลดลงในปี 2556 และ 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
ขายพื้นที่ที่ซื้อคืนจากลูกค้าซึ่งซื้อพื้นที่ไปแต่ไม่ได้ดาเนินการก่อสร้างโรงงาน จึงทาให้ต้นทุนของบริษัทฯ สูงกว่าพื้นที่
อื่นที่บริษัทฯ พัฒนาใหม่เพื่อขาย
ด้วยอัตรากาไรที่สูง และลักษณะการประกอบธุรกิจที่จาหน่ายพื้นที่เป็นเงินสด ประกอบกับการเงินลงทุนที่ต่า ทาให้
บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31 ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 896.05 ล้านบาท 491.31 ล้านบาท และ 372.79 ล้านบาท และเงินทุน
ชั่วคราวจานวน 248.36 ล้านบาท 823.00 ล้านบาท และ 975.90 ล้านบาท ตามลาดับ
สาหรับงวดปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,260.12 ล้านบาท 2,618.99 ล้านบาท และ
2,713.33 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้การเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้น ของสินทรัพย์หมุนเวียนได้แก่ เงิน
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ลงทุนชั่วคราว และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และอาคารและอุปกรณ์ เป็นสาคัญ
สาหรับงวดปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทมีหนี้สินรวมเท่ากับ 473.30 ล้านบาท 533.50 ล้านบาท และ 516,92 ล้าน
บาท ตามลาดับ โดยการเพิ่มขึ้นของงวดปี 2556 จากปี 2555 เป็นผลมาจาก หนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินกู้ ยืมระยะ
สั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง รายได้รับล่วงหน้า และหนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินมัดจาการเช่าและเงินรับล่วงหน้าจาก
ลูกค้าเป็นสาคัญ ในขณะที่การลดลงของงวดปี 2557 จากปี 2556 เป็นผลจากการลดลงของหนี้สินไม่หมุนเวียน ได้แก่
เงินมัดจาการเช่า เป็นสาคัญ ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่มีการก่อหนี้สินจากแหล่งเงินทุนจากภายนอกเพื่อใช้ในธุรกิจ
สาหรับงวดปี 2555 2556 และ 2557 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 846.33 ล้านบาท 919.69 ล้านบาท และ
917.50 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนีก้ ารเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวเป็นผลมาจากกาไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากกาไรสุทธิเป็นสาคัญ
โดยบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) อยู่ที่ 0.26 เท่า 0.26 เท่า และ 0.24 เท่า ตามลาดับ
สาหรับงวดปี 2555 2556 และ 2557 ซึ่งอัตราส่วน D/E ratio ของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ต่าเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ
มีกาไรและกระแสเงินสดจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ ได้ต้องการใช้เงินทุนในการประกอบ
ธุรกิจสูง โดยที่ผ่านมาใช้แหล่งเงินทุนภายในที่เกิดจากการดาเนินงานเป็นหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 31
ธันวาคม 2556 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเท่ากับ 896.05 ล้านบาท 491.31
ล้านบาท และ 372.79 ล้านบาท และเงินทุนชั่วคราวจานวน 248.36 ล้านบาท 823.00 ล้านบาท และ 975.90 ล้านบาท
ตามลาดับ
คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานสาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าจานวน 136.42 ล้าน
บาท มีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จานวน 129.02 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขาย
พื้นที่เพื่ออุตสาหกรรมในนิคม Amata City (Bien Hoa) โดยบริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการขายโดยปรับ
ราคาขายพื้นที่อุตสาหกรรมให้ลดลง เพื่อกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่รายได้จากการให้เช่าโรงงานสาเร็จรูป
และอาคารสานักงานเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าจานวน 13.63 ล้านบาท โดยรายได้จากการให้เช่าโรงงาน
สาเร็จรูปลดลงเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นจานวน 18.38 ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนหน้าซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของจานวนลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
จากผลการดาเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ มีอัตรากาไรขั้นต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ
64.16 อัตรากาไรขั้นต้นจากการเช่าและบริการร้อยละ 36.97 และอัตรากาไรสุทธิร้อยละ 35.50 การที่อัตรากาไรสุทธิ
ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าและกลับไปใกล้เคียงกับอัตรากาไรสุทธิในปี 2556 นั้นมีสาเหตุหลักจากบริษัทฯ ขายพื้นที่ที่
พัฒนาใหม่จึงทาให้ต้นทุนการพัฒนาพื้นที่ต่ากว่า ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ร้อยละ 11.11 อัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรร้อยละ 44.72 และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์เท่ากับ 0.31 เท่า โดยอัตราส่วน
ดังกล่าวปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการดาเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีลูกหนี้การค้าจานวน 47.84 ล้านบาท ลดลงจากงวดก่อนหน้าจานวน 27.45 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 36.46 อันเนื่องมาจากลูกค้าที่เกิดจากการขายที่ดินในปี 2557 ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการส่งมอบที่ดิน
ให้กับลูกค้าไปแล้ว แต่ได้มีการทาข้อตกลงในเรื่องของการจ่ายชาระเงินเป็นงวดๆ ซึ่งในปี 2558 ลูกค้ารายดังกล่าวได้มี
การจ่ายเงินจานวนดังกล่าวเข้ามาตามกาหนดการจ่ายชาระที่ได้มีการตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ โดยเป็นจานวนเงินที่มีการ
รับชาระในปี 2558 จานวน 21 ล้านบาท ทั้งนี้ การลดลงของจานวนลูกหนี้การค้าดังกล่าวจึงสะท้อ นความสามารถใน
การเรียกชาระเงินจากลูกหนี้การค้าที่เร็วขึ้นโดยมี ระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ย ซึ่งเท่ากับ 45 วัน เมื่อเทียบกับปีก่อน
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หน้าที่ 75 วัน
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีอัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน ติดลบเท่ากับ (1.53) เท่า ซึ่งอัตราส่วนที่ติดลบ
ดังกล่าว เกิดจากกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่ติดลบจากสาเหตุหลักได้แก่ การเพิ่มขึ้นขึ้นต้นทุนการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังคงปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาเงินกู้อย่าง
เคร่งครัด อีกทั้ง บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่ต่า ในขณะที่อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วน
สภาพคล่องหมุนเร็วของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.46 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า
เนื่องจากบริษัทฯ ได้กู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจานวน 350.00 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับการ
เพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน อมตะ เวียดนาม จากการซื้อหุ้นคืนจาก Sonadezi Corporation คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนจด
ทะเบียนทั้งหมด ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม 2558 และดาเนินการจดทะเบียนกับหน่วยงานราชการแล้ วเสร็จใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ซึ่งการทาธุรกรรมครั้งนี้ทาให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน อมตะ เวียดนาม ในสัดส่วนร้อย
ละ 90 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
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